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Jegyzıkönyv
Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.
június 29-én megtartott nyilvános ülésérıl.
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Giesz János polgármester:
Köszöntötte a nyilvános képviselı-testületi ülésen megjelent képviselı-testületi
tagokat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 12 fı képviselı
testületi tag jelen volt. Javaslatot tett a meghívóban kiadott napirendi pontok
tárgyalására. Megkérdezte, hogy van- e valakinek új napirendi pont felvételére
javaslata? Új napirendi pont felvételére javaslat nem hangzott el, ezért kérte,
hogy fogadják el.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Bakány János képviselıt és dr. Kovács László
alpolgármestert javasolta.
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
meghívóban kiadott alábbi napirendi pontokat elfogadta, valamint jegyzıkönyv
hitelesítınek Bakány János képviselıt és dr. Kovács László alpolgármestert
megválasztotta.
Napirendi pontok:

1./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról, a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról
2./ Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló
rendelet módosítása
3./ Tájékoztató az önkormányzat által I. félévben benyújtott pályázatok
eredményérıl
4./ Nonprofit Kft részére történı feladatellátásról szóló szerzıdés
megvitatása, elfogadása
5./ Gondozási Központ és Idısek Otthona szakmai programjának és
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megvitatása, elfogadása
6./ Az állatok tartásáról szóló rendelet-tervezet megvitatása
7./ Gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó feladatok megvitatása
8./ Általános Iskola Pedagógiai Programjának felülvizsgálatára vonatkozó
elıterjesztés megvitatása
9./ Csákvár Nagyközség honlapjának megújítására beérkezett pályázatok
elbírálása
10./ „Dallam” Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény támogatási igénye
11./ Csákvár, Petıfi utcai parkoló építésére érkezett árajánlat megvitatása
12./ Aktuális ügyek
- viharkárok miatt érkezett bejelentések megvitatása
- Faragó András kérelmének megvitatása
- Katona László kérelmének megvitatása
- Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület kérelmének megvitatása
- Floriana Könyvtár igazgatója kérelmének megvitatása
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1./ Jelentés a két ülés között végzett munkáról, a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról
(Jelentések a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Giesz János polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet a két ülés között átruházott hatáskörben
végzett munkáról, a hozott határozatokról, valamint a zárt ülés fontosabb
döntéseirıl adott tájékoztatást a jelenlévıknek.
Ezután részletesen tájékoztatta a június 8-i rendkívüli nyilvános ülésen hozott
döntésekrıl a jelenlévı meghívottakat, valamint a kábeltelevízió nézıit, tekintettel
arra, hogy ezen nyilvános ülést nem közvetítette a helyi televízió.
Köszönetét fejezte ki a jól sikerült a fazekas napi rendezvényért a szervezıknek,
az Ifjúsági Turisztikai és Sport Bizottság elnökének és tagjainak a rendezvény
lebonyolításában kifejtett munkájukért.
Megkérdezte a bizottsági elnököket, hogy kívánnak- e a két ülés között végzett
munkáról beszámolni?
Bakány János Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke:
Tájékoztatta a jelenlévıket a két ülés között végzett bizottsági munkáról, az
átruházott hatáskörben hozott határozatokról.
Giesz János polgármester:
Kérte a képviselı-testület tagjait, hogy a két ülés között végzett munkáról szóló
tájékoztatót vegyék tudomásul.
A képviselı-testület a két ülés között végzett munkáról szóló jelentést,
illetve tájékoztatót 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
tudomásul vette.

2./ Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló
rendelet módosítása
(Elıterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló rendelet
módosítást tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Felkérte Kántorné Szarka Veronikát a
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság
állásfoglalásáról.
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı:
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi évi költségvetésérıl szóló rendelet
módosítását a Pénzügyi Bizottság részletesen megtárgyalta. Megállapította,
hogy az év közben kapott pótelıirányzatok, átvett pénzeszközök és a képviselıtestület által hozott határozatok tették szükségessé a módosítást. A Pénzügyi
Bizottság az elıterjesztésben foglaltakkal egyetértett és a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
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Giesz János polgármester:
Kérte a képviselı-testületet, hogy a rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság
javaslatának figyelembevételével fogadja el.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
6/2010. (VI. 30.) számú
rendelete
az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló
2/2010. (II.17.) számú rendeletének módosításáról
(Rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
3./ Tájékoztató az önkormányzat által I. félévben benyújtott
pályázatok eredményérıl
(Tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat által I. félévben
benyújtott pályázatok eredményérıl szóló tájékoztatást vegye tudomásul.
Felkérte Kántorné Szarka Veronikát a
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a képviselı-testületet
a TÁMOP pályázat kiadásainak
megelılegezésével kapcsolatos Pénzügyi Bizottsági javaslatról.
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismertette az elıterjesztésben foglaltakat. Elmondta hogy a Pénzügyi Bizottság
javasolja a képviselı-testületnek a pályázattal kapcsolatos további kiadások
elıfinanszírozásának biztosítását összesen 28.750.000.- Ft összegben az
önkormányzat 2010. évi költségvetésébıl, ha szükséges, akkor a lekötött
15.000.000.- Ft terhére is, annak érdekében, hogy a pályázat ne vesszen el.
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy amikor megérkezik a pályázati támogatás,
akkor pótolják vissza a lekötött pénzbıl hiányzó összeget.
A Pénzügyi Bizottság is javasolja az önkormányzat által I. félévben benyújtott
pályázatokról szóló tájékoztató tudomásul vételét.
Giesz János polgármester:
Kérte a jelenlévıket, hogy
az önkormányzat által I. félévben benyújtott
pályázatok eredményérıl szóló tájékoztatót vegye tudomásul és a Pénzügyi
Bizottság elnökének a TÁMOP pályázat kiadásainak megelılegezésére
vonatkozó javaslatáról hozzon határozatot.
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az önkormányzat által I. félévben benyújtott pályázatok
eredményérıl szóló tájékoztatót tudomásul vette.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
114/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
„Kompetencia alapú nevelés bevezetése Csákváron” címő TÁMOP pályázat
további kiadásainak elıfinanszírozásához a 2010. évi költségvetésébıl
28.750.000.- Ft forrást biztosít a lekötött pénzeszköz, valamint a
felhalmozási tartalék terhére.
Felhívja a polgármestert, hogy a pályázat elıfinanszírozása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidı:
Felelıs:

2010. október 31.
Giesz János polgármester

4./ Nonprofit Kft részére történı feladatellátásról szóló szerzıdés
megvitatása, elfogadása
(Feladatellátási szerzıdés-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
E napirendi pontot is tárgyalta a legutóbb megtartott ülésén a Pénzügyi
Bizottság. Felkérte Kántorné Szarka Veronikát, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a Pénzügyi Bizottság javaslatáról.
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı:
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Feladat-ellátási szerzıdés tervezet 2./
pontjának elsı mondata az alábbiak szerint módosuljon: (térítésmentesen szó
helyett üzemeltetésre szó kerüljön a szerzıdésbe.)
„Megrendelı a feladatellátáshoz szükséges ingatlant és eszközöket a 3. számú
melléklet szerint üzemeltetésre adja át a Szolgáltató részére.”
A 8./ pontban foglaltakra tekintettel az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletet
is módosítani szükséges annak érdekében, hogy az egyes vagyontárgyak
igénybevételi díját a kft. ügyvezetıje határozhassa meg, illetve valamennyi
intézményvezetı rendelkezzen ezzel a joggal.
Ezen módosításokkal együtt a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
tervezetet.
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Zink Szmilkóné képviselı:
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat által eddig ellátott feladatok közül sok át
lett adna a Kft-nek, jónak tartaná, ha helyi könyvelıje lenne a kft-nek, aki az
adminisztrációs feladatokat is ellátná.
Dr. Hanák Mária jegyzı:
A könyvelı és a könyvvizsgáló kiválasztása, illetve megbízása az ügyvezetı
feladata. Tudomása szerint már van a Kft-nek könyvelıje és a könyvvizsgálói
feladatok ellátása is megoldott.
Dr. Kovács László alpolgármester:
Véleménye szerint is az ügyvezetınek lesz feladata könyvelıt és könyvvizsgálót
keresni. Sok a feladat és ezért fıállású könyvelıt kellene felkérni.
Zolnai Sándor képviselı:
Megoldható lenne- e, hogy a feladatok kiszervezése miatt az a dolgozó, aki az
önkormányzatnál ellátta az intézmény vonatkozásában a könyvelési munkát
átkerülne a kft-hez.
dr. Hanák Mária jegyzı:
Az önkormányzatnál alkalmazott dolgozó nem kizárólag a sportintézmény
könyvelési feladatait végezte, hanem más feladatokat is ellát. A közmővelıdés
és az intézmény-karbantartás a következı év január 1-tıl kerülne át a kft-hez,
és még fokozatosan más feladatok is.
Giesz János polgármester:
Megkérdezte a képviselı-testületet, hogy a feladat-ellátási szerzıdés tervezet 2./
pontjának módosítására vonatkozó Pénzügyi Bizottsági indítvánnyal egyetért- e a
képviselı-testület.
A 8./ pontban foglaltak megfelelnek a jelenleg hatályos vagyonrendeletnek,
azonban annak érdekében, hogy az ügyvezetı magasabb bérleti díjat
állapíthasson meg a rendelet módosítása szükséges.
Szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság 2./ pont módosítására irányuló
indítványát, valamint a vagyonrendelet módosításának kezdeményezésére
vonatkozó javaslatot.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
115/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csákvári
Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Feladat-ellátási
szerzıdését a 2./ pont elsı mondatának alábbi módosításával együtt
elfogadja: „ 2.) Megrendelı a feladatellátáshoz szükséges ingatlant és
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eszközöket a 3. számú melléklet szerint
Szolgáltató részére.”

üzemeltetésre

adja

át

a

A képviselı-testület indítványozza az önkormányzat vagyonáról szóló
rendelet módosítását annak érdekében, hogy az ügyvezetı és az
intézményvezetık az egyes vagyontárgyak harmadik személy részérıl
történı igénybevételi díját
a jelenleg szabályozott összegnél saját
hatáskörben határozhassák meg.
Határidı:
Felelıs:

azonnal, vagyonrendelet módosítására: 2010. december 31.
Giesz János polgármester

5./ Gondozási Központ és Idısek Otthona szakmai programjának és
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megvitatása, elfogadása
(Szervezeti és Mőködési Szabályzat, Szakmai program a
jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a Gondozási Központ és Idısek
Otthona Szervezeti és Mőködési Szabályzatában foglaltakat, valamint a Szakmai
programot. Felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet
a bizottság javaslatáról. Megkérdezte Knausz Imre intézményvezetıt, hogy
kíván- e szóbeli kiegészítést tenni a napirendi pont anyagához.
Knausz Imre intézményvezetı:
Az 1/2000. (I. 7.) számú SZCsM rendelet írja elı, hogy a Gondozási Központ és
Idısek Otthona Szakmai Programját, valamint a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát el kell készíteni és a képviselı-testület elé kell terjeszteni
jóváhagyás céljából. Március óta több alkalommal ellenırizték az intézményt a
módszertani intézet, valamint a Szociális és Gyámhivatal munkatársai. Az
ellenırzésrıl készült jelentés és végzés tartalmazta a formai és tartalmi javítani
valókat, ajánlásokat, melyek figyelembevételével készültek el a dokumentumok.
Szétválasztásra került az Idısek Otthona és a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai programja, ezen belül is a családsegítés és gyermekjólét is
külön szerepel. A különbözı ellátásokat igénybe vevı ellátottak, illetve az
ellátásra
rászorulók száma évrıl-évre növekszik, melyet a 2011. évi
költségvetés tervezésekor feltétlen figyelembe kell venni. A Szociális és
Egészségügyi Bizottsági ülésen kapott segítı szándékú javaslatokat, melyeket
figyelembe véve módosította a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot, valamint a
Szakmai programba is beépítette a javaslatokat.
Bakány János képviselı:
A Gondozási Központ és Idısek Otthona Szervezeti- és Mőködési Szabályzatát,
valamint a Szakmai programot megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi
Bizottság. A bizottság tagjai javaslatot tettek, melyeket az intézményvezetı
figyelembe vett és beépített az anyagokba. Szociális és Egészségügyi Bizottság
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a Gondozási Központ és Idısek Otthona Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát, valamint a Szakmai Programját
a Képviselı-testületnek
elfogadásra javasolja.
Giesz János polgármester:
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, ezért
szavazásra bocsátotta az anyagot.
A képviselı-testület 12 igen. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
116/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Megtárgyalta
a fenntartásában mőködı Gondozási Központ és Idısek Otthona Szervezeti
és Mőködési Szabályzatát, valamint Szakmai Programjára vonatkozó
elıterjesztést.
A képviselı-testület, mint fenntartó az intézmény Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát, valamint a Szakmai Programot az elıterjesztésben foglaltak
alapján jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetıt a képviselı-testület
határozatáról a határozat megküldésével tájékoztassa.
Határidı:
Felelıs:

2010. július 15.
Giesz János polgármester

Dr. Hanák Mária jegyzı:
A határozathozatal után a Gondozási Központ és Idısek Otthonával
kapcsolatban elmondta, hogy az Intézményvezetıtıl tudja, hogy több bizottságot
is megkeresett a Szociális és Gyámhivatal által meghatározott hiányossággal
kapcsolatban. Az egyik ilyen hiányosság a pszichológus alkalmazása.
Giesz János polgármester:
Beszéltek arról, hogy társulási formában kellene megoldani a pszichológus
alkalmazását. Elképzelhetınek tartaná, ha Csákvár, Vértesboglár, Bodmér
településeken
együttesen alkalmaznának egyenlıre csak 4 órában
pszichológust, aki Csákváron látná el ezt a feladatot
Bakány János Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselı:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatja a pszichológus alkalmazására
irányuló javaslatot. Javasolja, hogy döntsön a képviselı-testület jelen ülésén és
ha a társulási formában szükség lenne az alkalmazására, akkor arra térjenek
vissza.
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Jankyné Kıvári Csilla Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, képviselı:
Az Oktatási Bizottság is tárgyalta a javaslatot és támogatja a pszichológus
alkalmazását.
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság támogatja a javaslatot.
Giesz János polgármester:
Javasolja, hogy a pszichológus alkalmazásának költségeit az önkormányzat és
intézményei 2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítsa a
képviselı-testület 2010. szeptember hó 1. napjától. A társulás lehetıségét pedig
vizsgálják meg.
Knausz Imre intézményvezetı:
Amennyiben a képviselı-testület is támogatja a javaslatot, akkor tárgyalásokat
kezdeményez a szomszédos települések polgármestereivel annak érdekében,
hogy a pszichológus társulási formában történı alkalmazása mielıbb
megvalósulhasson.
Giesz János képviselı:
A késıbbiekben majd kialakul, hogy elegendı- e ezen településekkel összefogva
a 4 órás alkalmazás, vagy teljes munkaidıs alkalmazását igénylik-e?
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el szavazásra bocsátotta a
javaslatot.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
117/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
fenntartásában mőködı Gondozási Központ és Idısek Otthonában 2010.
szeptember hó 1 napjától határozatlan idıre - 1 fı 4 órás pszichológus
alkalmazásához hozzájárul, annak költségeit az önkormányzat és
intézményei 2010. évi költségvetésébıl az általános tartalék terhére
biztosítja.
A pszichológus alkalmazása a társult önkormányzatok Bodmér,
Vértesboglár
és
Csákvár
között
a
mikrotársulásra
vonatkozó
megállapodásban foglalt arányban oszlik meg.
Felhívja az Intézményvezetıt, hogy a pszichológus társulásban történı
alkalmazásáról Bodmér és Vértesboglár községek önkormányzatának
polgármestereivel folytasson tárgyalásokat.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Giesz János polgármester
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6./ Az állatok tartásáról szóló rendelet-tervezet megvitatása
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Hanák Mária jegyzı:
A Képviselı-testület az áprilisi ülésen felhatalmazta arra, hogy a jelenleg
hatályos állattartási rendeletet dolgozza át és terjessze a képviselı-testület elé.
Az elıterjesztésben tájékoztatást adott arról, hogy az új rendelet megalkotásának
mire kell figyelemmel lenni. Sajnos a magasabb rendő jogszabályok és a
jogalkotásról szóló új rendelkezés nagyon behatárolja a képviselı-testület
lehetıségét. A magasabb rendő jogszabály által szabályozott területekhez már
nem nyúlhatnak hozzá. Lehetıséget egyedül az OTÉK szabályozásában lát,
melynek alapján meg tudjuk határozni, hogy az egyes építési övezetekben
milyen, hány állat tartható, meghatározható az állattartó épületek mennyisége, a
védıtávolságok. Az új jogalkotási rendelet alkalmazása számára gondot okoz,
de reméli, hogy a következı ülésre összeáll a rendelet-tervezet. Kéri a
tájékoztató tudomásul vételét.
Giesz János polgármester:
A maga részérıl is bízik abban, hogy a júliusi ülésen már meg tudja tárgyalni az
állatok tartásáról szóló rendelet a képviselı-testület.
A képviselı-testület 12 igen. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül tudomásul vette a tájékoztatást.
7./ Gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó feladatok
megvitatása
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
A Vértes Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 2010. májusi ülésén tárgyalta a
gyepmesteri feladatok közös, kistérségi társulás keretében történı megoldását.
A Kistérségi Tanács szándéknyilatkozatot kér a tagönkormányzatoktól, hogy
kívánnak- e csatlakozni a feladat közös megoldása érdekében. A társulásban
résztvevı önkormányzatok számára kedvezıbb díjazási lehetıséggel oldhatnák
meg a gyepmesteri feladatokat. Önkormányzatunknak is kevesebb költségbe
kerülne e feladat megoldása.
Az Alpha-Vet Kft. jelezte, hogy szívesen végezné ezt a tevékenységet a
kistérségben azon önkormányzatok számára is, akik ezt igénylik.
Ha legalább - a 17 településbıl - 10 település szeretné a gyepmesteri feladatokat
társulási formában megoldani, akkor ez megvalósítható, ellenkezı esetben nem.
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy fejezze ki csatlakozási szándékát a
gyepmesteri feladatok társulásban történı ellátása tekintetében. Kérte a
jelenlévıket, hogy mondják el véleményüket, tegyék meg javaslataikat.
Hozzászólás nem lévén a polgármester kérte, hogy a javaslatról határozattal
döntsenek.
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
118/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik,
hogy a település területén a gyepmesteri feladatok ellátását a Vértes
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében kívánja megoldani.
A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozat
megküldésével a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulást
értesítse.
Határidı: 2010. július 15. a határozat megküldésére
Felelıs:
Giesz János polgármester
8./ Általános Iskola Pedagógiai Programjának felülvizsgálatára
vonatkozó elıterjesztés megvitatása
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi. A pedagógiai program
az 1702/2010. számú ügyiratban található.)
Giesz János polgármester:
E napirendet megtárgyalta az Oktatási és Kulturális Bizottság is. Felkérte a
Bizottság elnökét Jankyné Kıvári Csillát, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet
a bizottság állásfoglalásáról.
Jankyné Kıvári Csilla Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, képviselı:
Az Oktatási és Kulturális Bizottság a 2010. június 28-án megtartott ülésén
tárgyalta az Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását, melyet a
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – Innonatív intézményekben”
címő pályázaton való részvétel tett szükségessé. Az Oktatási és Kulturális
Bizottság a módosított Pedagógiai Programot elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek.
Giesz János polgármester:
Hozzászólás, vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérte a képviselı-testületet,
hogy határozattal fogadja el a módosított Pedagógiai Programot.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
119/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Gróf
Esterházy Móric” Általános Iskola -1702/2010. iktatószámú ügyiratban
található- módosított Pedagógiai programját elfogadja.
Felhívja a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az intézmény
vezetıjét a határozat megküldésével tájékoztassa.
Határidı:
Felelıs:

2010. július 15.
Giesz János polgármester

9./ Csákvár Nagyközség honlapjának megújítására beérkezett
pályázatok elbírálása
Giesz János polgármester:
Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint az Ifjúsági és Sport Bizottság. együttes
ülésen megtárgyalta a honlap megújítására beérkezett pályázatokat. Felkérte a
Bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák a képviselı-testületet a bizottságok
javaslatáról.
Zink Szmilkóné képviselı Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
Az Ifjúsági és Sport Bizottság a pályázatokat megfelelınek találta, azonban a
pályázatok közül 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Fehérvárweb
ajánlatának elfogadását támogatta.
Jankyné Kıvári Csilla Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
A bizottság Diczkó Csaba által készített pályázatot javasolja a képviselıtestületnek elfogadásra.
Zolnai Sándor képviselı:
A saját döntésében segítette a referenciák bemutatása és Diczkó Csaba
pályázatát tartja a megjelenése miatt jobbnak. (dizájnosabbnak)
Schneider Béla :
A Fejér Megyei Labdarugó Szövetség is Diczkó Csabát alkalmazza, aki jól ellátja
a Weblap készítıi feladatokat. Véleménye szerint ı kötıdik is a településhez. A
maga részérıl javasolja elfogadásra.
Giesz János polgármester:
Szavazásra tette fel az Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát, mely szerint a
Fehérvárweb kapjon megbízást a település honlapjának készítésére.
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A képviselı-testület
5 igen szavazattal , 0 nem szavazattal, 7
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
120/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
az
önkormányzat hivatalos honlapjának megújítására és üzemeltetésére
beérkezett ajánlatok közül a FEHÉRVÁRWEB (8000. Székesfehérvár,
Hübner András u. 18.) által benyújtott pályázatot elutasítja.
Felhívja a polgármestert, hogy a pályázókat értesítse a képviselı-testület
döntésérıl.
Határidı:
Felelıs:

2010. július 15.
Giesz János polgármester

Határozathozatal után a képviselı-testület
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

9 igen szavazattal,

3

Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
121/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
a nagyközség honlapjának megújítására beérkezett pályázatokat.
A Képviselı-testület Diczkó Csaba (8000. Székesfehérvár, Király kút
lakónegyed 14.) bízza meg Csákvár Nagyközség Önkormányzata, valamint
a Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonpforit Korlátolt
Felelısségő
Társaság
hivatalos
honlapjának
elkészítésével,
üzemeltetésével.
Az önkormányzati honlap elkészítésének díja bruttó 160.000.- Ft.
A Nonprofit Kft. honlap elkészítésének díja bruttó:
40.000.- Ft.
Felhívja a polgármestert, hogy a megbízási szerzıdést jelen határozatban
foglaltak figyelembevételével a vállalkozóval kösse meg.
Határidı:
Felelıs:

2010. július 15.
Giesz János polgármester

Határozathozatal után a Képviselı-testület 12 nem szavazattal, 0 igen
szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
122/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
az
önkormányzat hivatalos honlapjának megújítására és üzemeltetésére
beérkezett ajánlatok közül
Tamás Ferenc informatikus, tanár (8000.
Székesfehérvár, Ybl ltp. 5.) és a D-Contackt Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (8000.. Székesfehérvár, Virág utca 37/C 1/8) által benyújtott
pályázatát elutasítja.
Felhívja a polgármestert, hogy a pályázókat értesítse a képviselı-testület
döntésérıl.
Határidı:
Felelıs:

2010. július 15.
Giesz János polgármester

10./ „Dallam” Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény támogatási
igénye
(Alapítvány levele a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
Ludányi Tamás a Dallam Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatója részt
vett a Pénzügyi Bizottság ülésén, ahol részletesen tájékoztatta a bizottsági ülés
jelenlévıit a támogatás igényének indokáról. Felkérte Kántorné Szarka Veronikát
a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a
bizottsági ülés álláspontjáról.
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselı:
Ludányi Tamás a bizottsági ülésen elmondta, hogy amikor a képviselı-testületet
a 2009/2010 tanévre szóló támogatásról döntött, akkor még nem a csökkentett
normatívákkal számolt. A normatíva kiesés miatt 858.000.- Ft hiánya keletkezett.
A zavartalan mőködés érdekében a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a
858.000.- Ft normatíva kiesést az alapítvány részére biztosítsa a képviselıtestület.
A 2009/2010. oktatási évben 3.250.000.- Ft támogatást nyújtott az
önkormányzat. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a 2009/2010 évre 572.000.Ft-tal emelje meg a képviselı-testület a támogatás összegét. Idıarányosan a
2010/2011. tanév elsı négy hónapjára további 286.000.- Ft plusz támogatás
megítélését javasolja. A támogatás összege együttesen 858.000.- Ft, melyet a
2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére javasolja biztosítani. A
közoktatási megállapodás ezen részét módosítani kell a normatíva változás
miatt. A következı költségvetési év tárgyalásakor határozzák meg a támogatás
összegét figyelembe véve az alapítvány kérelmét is.

15
Giesz János polgármester:
Elmondta, hogy az alapítványi mővészetoktatási intézmény mőködését
elismeréssel nyugtázta a bizottság is, valamint a szülık is megelégedésükrıl
biztosították.
Több hozzászólás nem lévén a javaslatot szavazásra bocsátotta.

A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
123/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Dallam”
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Csákvári Tagintézménye (2800.
Tatabánya, Béke u. 1.) igazgatójának kérelmére
a közoktatási
megállapodásban foglaltak alapján a zeneiskola csákvári tagozatának a
2009/2010-es tanévre biztosított támogatáson felül 572.000.- Ft mőködési
célú támogatást nyújt. A 2010/2011. tanév elsı négy hónapjára pedig
286.000.- Ft többlettámogatást biztosít, az önkormányzat 2010. évi
költségvetésében az általános tartalék terhére.
Felhívja a polgármestert, hogy a közoktatási megállapodás módosítása
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidı:
Felelıs:

2010. augusztus 31.
Giesz János polgármester

11./ Csákvár, Petıfi utcai parkoló építésére érkezett árajánlat
megvitatása
Giesz János polgármester:
E napirendi pontot tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság . Felkérte a bizottság
elnökét Medgyesi Józsefet, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság
javaslatáról.
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A Petıfi utcai parkoló kialakításáról tárgyalt a bizottság. A költségbecslés
ismeretében a bizottság nem javasolja egyenlıre a parkoló kialakítását. Sajnos
az önkormányzat jelenlegi helyzete nem teszi lehetıvé, hogy e beruházás
megvalósulhasson. Az elsıdlegesnek és a legszükségesebbnek a felszíni
csapadékvíz elvezetést tartja a bizottság. Kívánatos lenne a parkoló létesítése is,
de véleményük szerint erre a 2010. évi költségvetésben már nem marad pénz.
Javaslatként hangzott el a bizottsági ülésen, hogy a létesítendı parkoló
környékén lévı üzlettulajdonosokat keressék fel annak érdekében, hogy esetleg
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a parkoló építését mivel tudnák támogatni, hiszen nekik is érdekük
lenne, hogy megvalósuljon. Ha lenne keret erre vonatkozóan, akkor tárgyaljanak
a késıbbiekben róla. Ismételten elmondta, hogy az ajánlatban megjelölt összeget
nem tudja önkormányzat elıteremteni.
Giesz János polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a
javaslatot.
A képviselı-testület
határozathozatal nélkül 12. igen szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0
tartózkodással a Településfejlesztési Bizottság
javaslatával egyetértett.
Giesz János polgármester:
Az Aktuális ügyek tárgyalása elıtt a Képviselı-testület és a maga nevében
elköszönt Schneider Bélától a „Tersztyánszky Ödön” Sportközpont vezetıjétıl,
aki több, mint 20 évig állt az intézmény élén. Megköszönte munkáját, mely több
volt, mint az intézmény vezetése. Korábbi testület tagjaként bizottsági elnöki
tisztséget is betöltött. Sportkapcsolatai és a sportéletben betöltött szerepének
köszönhetıen településünk hírnevét elvitték határainkon belül és túl is. A maga
részérıl megérti döntését. Kéri, hogy a jó kapcsolatokat, eredményeket erısítse
a továbbiakban is. Az élete további részében is sok sikert, jó erıt, egészséget
kívánt. Köszönetképpen jelképes csákvári ajándéktárgyat nyújtott át Schneider
Bélának, aki 2010. július hó 1. napjától már a Fejér Megyei Labdarugó
Szövetség Fıtitkári pozícióját tölti be.
Schneider Béla intézményvezetı:
Köszönetét fejezte ki az elismerı szavakért.
12./ Aktuális ügyek
- viharkárok miatt érkezett bejelentések megvitatása
(Bejelentések a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Giesz János polgármester:
Több bejelentés is érkezett a képviselı-testülethez az elmúl napok rendkívüli
idıjárása miatti károkért, melyeket
többnyire a felszíni csapadékvíz
elvezetésének hiányossága okozott. A beérkezett panaszokat tárgyalta a
Településfejlesztési Bizottság is. Felkérte a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa
a képviselı-testületet a bizottság állásfoglalásáról.
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A bejelentésekben szereplı területeken az árkok szintezését el kell végezni
annak érdekében, hogy a csapadékvíz le tudjon folyni. A bizottság úgy véli, hogy
az érintett lakosság közremőködésére is szükség van, a munkákba be kellene
vonni ıket is, hiszen nekik is érdekük, hogy a felszíni csapadékvíz elvezetıdjön.
Van aki tettre kész, de vannak olyan lakosok is, akik a területükre nem engedték
be a felmérést végzı embereket. Ez ellen mindenképpen fel kellene lépni, nem
akadályozhatja meg egy-két ember egy közösség érdekének megvalósítására
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tett
intézkedéseket.
A
bizottság javasolja
írásban
tájékoztatni
a
lakosságot az elıkészületekrıl és arról is, hogy milyen segítségre tudnának lenni
a megoldáshoz. Amennyiben hajlandók részt venni, úgy a képviselı-testület
biztosítson fedezetet az árok szintezési munkákra. Határidınek 1 hónapot
javasolt. A gépi munkákra is kellene fedeztetet biztosítani.
Giesz János polgármester:
Klapka és a Kiss Ernı utcák között már végeztek szintezési munkákat a korábbi
idıszakban. Az nem járható út, hogy az ingatlantulajdonos kijelenti, hogy nem
lesz a közterületen árok, mert nem engedi meg annak kiásását, ezért a felette
lévı lakókat elönti a víz. A közterület önkormányzati terület, nem mondhatja meg
az ingatlantulajdonos, hogy engedélyezi- e vagy sem az árok kiépítését.
Zolnai Sándor képviselı:
Van olyan ingatlan is, ahol az árokra kerítést építettek. Komolyabb problémákat
fog felvetni az árkok rendezése a késıbbiekben. Az önkormányzatnak kötelezı
feladata a csapadékvíz elvezetés megoldása.
Giesz János polgármester:
Egyetért a bizottság javaslatával. A Klapka utca, Damjanich utca kertvégeiben
lévı árkokat mindenképpen ki kell építeni annak érdekében, hogy a csapadékvíz
el tudjon folyni. Ezen a területrészen már a szintezési munkák elkészültek. A
Damjanich és a Rákóczi utca közötti vízelvezetés megoldása érdekében a
szintezési munkák elvégzése szükséges. Javasolja, hogy a szintezést végzı
szakembereket kérdezzék meg arról, hogy milyen megoldási javaslatuk lenne a
Jókai utca és Rákóczi utca között húzódó árkok rendbetételére annak
érdekében, hogy a csapadékvíz le tudjon folyni ezeken a területeken is. A Jókai
u. feletti részen is megoldást kell találni a csapadékvíz elvezetésére.
Dr. Kovács László alpolgármester:
Felül kellene vizsgálni az összes vízelvezetı árok jelenlegi állapotát.
Beépítések történtek a területeken, ezért megváltozott a hydrogeológiai
struktúrája a településnek. A Településfejlesztési Bizottság járja körbe, hogy hol
és milyen állapotban vannak a vízelvezetı árkok.
Bakány János képviselı:
Véleménye szerint a lakosság részérıl biztosan fognak segítséget kapni a
Klapka és a Damjanich utca csapadékvíz elvezetésének megoldásához.
Giesz János polgármester:
Javasolja, hogy el kell kezdeni az árkok szintezésének felmérését és jelöljék
meg azokat a területeket, amelyeken kiemelten fontos a csapadékvíz elvezetés.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
124/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Damjanich
utca és Rákóczi utca közötti
szakaszon a felszíni csapadékvíz
elvezetésének megoldása érdekében árajánlatokat kér az árkok szintezési
munkáinak elvégzésére.
A Jókai utca és Rákóczi utca, valamint Kossuth utca által határolt
területrészek csapadékvíz elvezetése érdekében a szintezési munkákat
végzı szakemberektıl megoldási javaslatot kér.
Felhívja a polgármestert, hogy a képviselı-testület
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

döntésének

Határidı:2010. július 31.
Felelıs:
Giesz János polgármester
- SIRÁLY KHT. bejelentése
Giesz János polgármester:
A Sirály Kht. bejelentését is tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte
Medgyesi Józsefet a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a
bizottság javaslatáról.
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
A májusi viharos idıjárásban megsérült az önkormányzat tulajdonát képezı
bérelt épületen a tetıszerkezet, melynek következtében a mennyezet beázott.
Ezért szükségessé válik a tisztító meszelés. A vihar leszakította az
ablakpárkányt. Az ablakpárkány javítása már megtörtént. A tetıcserepek
visszarakása megoldható. Az ereszcsatorna lehet, hogy azért nem tudta
elvezetni a vizet, mert tele van hordalékkal, azt ki kellene tisztítani. Az elmozdult
tetıcserepeket az önkormányzatnál dolgozó fizikai alkalmazottak valamelyike
vissza tudná helyezni, amennyiben nem megoldható, úgy szakemberrel kell
visszarakatni, a lyukas elemeket ki kell cserélni. Az ereszcsatorna kitisztítását is
el tudja önkormányzatunk a dolgozóival végeztetni.
A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat részérıl tekintsék meg az
épületet, intézkedjenek a hiányosságok megszőntetése érdekében.
Kucsorka Gyöngyi mőszaki ügyintézı:
Véleménye szerint az ereszcsatornát szakemberrel kell megnézetni az is
lehetséges, hogy tele van hordalékkal és azért nem vezette el a vizet, de az is
elıfordulhat, hogy nem megfelelıen van a lejtés megoldva. Megnézték, nem
lyukas a csatorna, de meg vannak lógva a csatornák és rozsdás a tartó vas.
Tetı cserepekkel kapcsolatos probléma, hogy a tetıgerincnél hiányoznak a
kúpcserepek, már eredetileg sem volt a felrakásuk elıkészítve.
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Dr. Kovács László alpolgármester:
A bérlınek van karbantartási kötelezettsége is. Az ereszcsatorna kitisztítása
pedig a bérlı karbantartási kötelezettségeibe is belefér. –Bár nem emlékszik a
bérleti szerzıdésben foglaltak részleteire.- Véleménye szerint ne vállaljon fel
olyant az önkormányzat, amelyet gondos gazdaként a kft. elláthatott volna.
Végezzen el a bérlı egyszerő karbantartásokat az épületen.
Zink Szmilkóné képviselı:
Az épületnek -amennyiben van biztosítása-, akkor be kellene nyújtani a
kárigényt. A tisztítómeszelést és a vihar okozta egyéb károkat a biztosítás
terhére el kellene végeztetni.
Trimmel Anna Pénzügyi irodavezetı:
Az épületnek van biztosítása, de a kárbejelentésre rendelkezésre álló idı már
lejárt. A leírtak véleménye szerint nem tartoznak a kártérítési kategóriába,
ugyanis a bérlınek vannak karbantartási feladatai is az épület állagmegóvása
érdekében, ha ennek eleget tett volna, akkor nem ázott volna fel a fal. A bérlı
részérıl e tekintetben mulasztás történt. Nem tudja, hogy mi tartozik a
karbantartási feladatok közé, de ha az önkormányzatnak a gondatlanságával a
bérlı kárt okoz, akkor kártérítési felelıssége van az önkormányzat felé. A „jó
gazda gondosságával” kellene ırizni az épület állagát. Ha a cserép el van
mozdulva az épületen, akkor azt a bérlınek kellene helyreállítani. Amennyiben
ezt elmulasztja akkor kárt okoz.
Giesz János polgármester:
Azt javasolja, hogy az ereszcsatornát az önkormányzat fizikai alkalmazottai
tisztítsák ki, és szakemberrel nézessék meg. Ugyancsak az önkormányzat fizikai
alkalmazottai végezzék el a tetıcserepek helyreállítását, ha ez lehetséges,
ellenkezı esetben a munkát szakemberrel kell elvégeztetni.
Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
125/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
az önkormányzat tulajdonát képezı Sirály Nonprofit Kft. által bérelt
Csákvár, Kastélypark 5. szám alatti ingatlanában keletkezett viharkárokról
szóló tájékoztatót és az alábbiak szerint határoz:
A tetıcserepek
és az ereszcsatorna vonatkozásában a szükséges
intézkedést megteszi.
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Felhívja a bérlı figyelmét a karbantartási kötelezettség teljesítésére.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Giesz János polgármester
-

Faragó András kérelmének megvitatása
(Kérelem a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Giesz János polgármester:
Faragó András kérelmét tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Felkérte a
Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a
bizottság álláspontjáról.
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
Kotló hegyben szeretnének az ott telektulajdonnal rendelkezık vízmő társulást
létrehozni, amely 40 telket érintene. 15.000.000.- Ft volna a bekerülési költség,
melybıl a megfelelı víznyomás érdekében a nyomásfokozó szivattyú ára
mintegy 5.000.000-5.500.000.-Ft. A bizottság a kérelmet nem javasolja
támogatni, mivel a megvalósításhoz az önkormányzatnak a jelen gazdasági
helyzetben anyagi forrás biztosítása nem áll módjában.
Giesz János polgármester:
Hozzászólás nem hangzott
el, kérte a képviselı-testületet hogy hozzon
határozatot a kérelem elutasítása tárgyában.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
126/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
Faragó András (Csákvár, Kotlóhegy) - ivóvízvezeték rendszer kiépítésének
támogatása tárgyában benyújtottkérelmét az önkormányzat anyagi
forrás hiányában elutasítja.
Felhívja a polgármestert, hogy kérelmezıt tájékoztassa a képviselı-testület
határozatáról.
Határidı:
Felelıs:

2010. július 15.
Giesz János polgármester
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-

Katona László kérelmének megvitatása
(Bejelentés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Giesz János polgármester:
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kérelmet. Felkérte Medgyesi
Józsefet a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság
javaslatáról.
Medgyesi József képviselı:
Katona László bejelentésében leírta, hogy a szomszédai abban az idıben
végzik a zajjal járó kerti munkát, amikor ık pihennének. A szomszédokkal nem
tudnak megegyezni. Településünkön nincs „csendrendelet”, ami szabályozza,
hogy mikor lehet zajos tevékenységet folytatni. Az emberek akkor dolgoznak
amikor akarnak.
A bizottságnak az a véleménye, hogy a rendelet alkotása az egész falu életére
hatással lenne. A Településfejlesztési Bizottság körültekintıen szeretne e
témában eljárni, ezért javasolják, hogy a lakosságot is kérdezzék meg. A
bizottság tagjai nem
egyhangúan javasolták, hogy hétköznap este 8-tól,
szombaton 17 órától, vasárnap és ünnepnapokon pedig egyáltalán ne lehessen
zajos tevékenységet folytatni.
Figyelembe kell venni különbözı érdekeket, nem lehet lehetetlenné tenni a
lakosságot. Meg kellene vitatni, hogy milyen kompromisszumos megoldás
lehetne az ügyben.
Dr. Kovács László alpolgármester:
Pihenni vágyóknak is biztosítani kell a csendet pihenésük idejére. Véleménye
szerint ésszerő megoldással lehetne szabályozni a főnyírási, rotálási
tevékenység idejét. A lakosság részérıl folyamatosan panaszolják a diszkók
mőködését, a fiatalok ünneplését, közvetlen szórakozó hely mellett templom van,
iskola van. Ezek folyamatos és aktuális dolgok. A plébános úr is megsínyli a zajt,
ami felhallatszik a szomszédos diszkóból, de a Városkút ivó környékén is ez
van. Az emberek hétvégén megérdemlik a pihenést. Aktuális errıl tárgyalni és a
lakosság pihenési igényének biztosítását szolgáló szabályozás bevezetését
támogatná. A felelısség a képviselı-testületé. Nekik kell felvállalni ennek az
ódiumát. Ha be lenne tartva és tartatva, akkor nem lenne panasz a lakosság
részérıl.
Zolnai Sándor képviselı:
Lomb égetés is szabályozva lett. Nem biztos, hogy csak a képviselı-testület
tudja a megoldást. Javasolja, hogy a Településfejlesztési Bizottságtól legyen egy
javaslat és többségi véleményt figyelembe véve alkossák meg a szabályozást.
Fontosnak tartja a szabályozás betartásának ellenırzését is.
Illés Szabolcs képviselı:
Falun élünk, a kerti munkákat el kell végezni. Nem kell ennél jobban bonyolítani.
A honlapon a vendégkönyvben is van egy ehhez kapcsolódó bejegyzés.
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Dr. Hanák Mária jegyzı:
Van lehetıség a vendéglátó egységek vonatkozásában zajszint mérésre, melyet
a kistérségi jegyzıtıl kell kérni. Ha a mérések azt igazolják, hogy a zajszint a
meghatározott értéket nem éri el, akkor az önkormányzatnak kell fizetni a mérés
költségét és nem a diszkót, vagy szórakozóhelyet üzemeltetı tulajdonosnak. Az
önkormányzat 3/2005. (III. 17.) számú rendelete szabályozza a hangosító
berendezések, szórakoztató- és sport létesítmények helyi zajvédelmi szabályait.
E rendeletet lehetne esetleg kiegészíteni azzal, hogy mely napokon mikortól
meddig lehet zajos tevékenységet végezni a településen.
Jelenleg a kerti munkákról és a főnyírásról van szó, ezt a rendeletet felül kell
vizsgálni és a megfelelı jogszabályi elıírásokhoz igazítani.
Halász Péter képviselı:
Véleménye szerint a Településfejlesztési Bizottság javaslata elfogadható. Nem
gondolja, hogy lakossági fórumot kellene tartani a szabályozás tekintetében,
hiszen ahányan eljönnének annyiféle kéréssel állnának elı. A képviselıtestületnek kell felvállalnia, hogy milyen szabályozást hoz.
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
Személyes véleménye, hogy Hétköznap 8 -20 ig legyen megengedett, vagy
pedig egyáltalán ne korlátozzák hétköznapra. Szombaton 17 órától, vasárnap és
ünnepnap pedig ne lehessen zajjal járó tevékenységet végezni a településen.
Zolnai Sándor képviselı:
Övezetekre kellene osztani a települést. Nem gondolja, hogy a falu közepén
motoros permetezıvel permeteznek, ami ugyancsak nagy zajjal jár.
Övezetenként nézzék meg és gondolják végig, hogy szombaton 17 órától és
vasárnap, ünnepnap ne lehessen zajos tevékenységet végezni ezzel egyetért.
Tóth András hatósági irodavezetı:
A rendeletet be kell tartani és tartatni. Aki a rendeletben foglaltakat megszegi
szabálysértési eljárás alá vonható, de a tényt bizonyítani is kell.
Giesz János polgármester:
A kerti tevékenységek közül egyik nagy zajjal járó a főnyírás, melyet tavasztól a
nyár végéig végeznek. Télen fát főrészelnek. Javasolja, hogy egyenlıre olyan
szabályozás kidolgozását készítsék elı, amely szerint
nyáron vasár és
ünnepnapon ne lehessen füvet nyírni, zajjal járó tevékenységet folytatni,
géphajtással mőködı bármilyen mezıgazdasági eszközt használni. Szombaton
nem kellene korlátozni a tevékenységek végzését. A korlátozás vonatkozzon a
belterületi részekre.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
127/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
Katona László Csákvár, Kastélypark 1 szám alatti lakos bejelentését,
melynek kapcsán „a hangosító berendezések, szórakoztató- és sport
létesítmények helyi zajvédelmi szabályairól szóló. 3/2005. (III.17. ) számú
rendelet módosításának elıkészítésérıl határoz.
Csákvár belterületén kerüljön szabályozásra a zajjal járó tevékenység
idejének korlátozása oly módon, hogy vasárnap és ünnepnap ne lehessen
zajjal járó tevékenységet folytatni. Hétfıtıl-szombatig nem korlátozza a
tevékenység végzését.
Felhívja a jegyzıt, hogy a rendelet-tervezetet a készítse elı.
Határidı:
Felelıs:

folyamatos
dr. Hanák Mária jegyzı

- Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület kérelmének
megvitatása
(Kérelem a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
A Vértes Múzeum. Baráti Köre Egyesület elnökének beadványát tárgyalta a
Pénzügyi Bizottság.
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tőzoltó készülék megvásárlását támogatja a Pénzügyi
önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetése terhére.

Bizottság

az

Dr. Hanák Mária jegyzı:
Török Gábor ügyintézı a felsoroltak mindegyikének utánajárt és mindent meg
tudott oldani, csak a porral oltó vásárlása igényel forrást a felsoroltak közül.
Giesz János polgármester:
Kérte a képviselı-testületet, hogy döntsön a kérelemrıl.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
128/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület kérelmében foglaltak teljesítése
érdekében 1 db tőzoltó készülék vásárlására a 2010. évi költségvetésében
fedezetet biztosít.
Felhívja a polgármestert, hogy a tőzoltó készülék beszerzése és a 2010. évi
költségvetési rendelet módosítása érdekében a szükséges intézkedést
tegye meg.
Határidı:
Felelıs:

2010. július 31., rendelet módosításra 2010. december 31.
Giesz János polgármester
- Floriana Könyvtár igazgatója kérelmének megvitatása
(Kérelem a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Giesz János polgármester:
Floriana könyvtár igazgatója kérelmezi, hogy az intézmény 2010. évi
Költségvetésén belül 250.000.- Ft-ot a közüzemi és a telefondíjakból
eszközvásárlásra csoportosítson át a képviselı-testület.
A kérelmet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Felkérte Kántorné Szarka Veronikát a
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a javaslatról.
Kántorné Szarka Veronika Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a Könyvtár igazgatójának a költségvetésen belüli 250.000.Ft összegő átcsoportosításra irányuló kérelmét támogatta.
Giesz János polgármester:
Kérte a Képviselı-testületet, hogy a kérelem tárgyában hozzon döntést.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
129/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
a Floriana Könyvtár igazgatójának intézményen belüli költségvetés
átcsoportosítására irányuló kérelmét és eszközvásárlás céljára 250.000.- Ft
átcsoportosítását engedélyezi a közüzemi díjakra tervezett kiadások
terhére.
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Felhívja a polgármestert, hogy az intézményi
átcsoportosítással
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg és gondoskodjon a
2010. évi költségvetési rendelet módosításáról.
Határidı:
Felelıs:

Folyamatos
Giesz János polgármester

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Megállapodás módosítása.
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
Elmondta, hogy a Társulási Megállapodás módosítása a KEOP 7.2.3-0-20070002 számú „Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Duna-Vértes
Köze regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” tárgyú projekthez
kapcsolódik. A módosítás lényege, hogy a pályázat lebonyolításában egy
közremőködı szervezetnek kell eljárni, melynek meglétét kell elfogadni. Kéri a
képviselı-testületet, hogy az indítványt támogassa.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
130/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás
módosítását jóváhagyja.
A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozat
megküldésével a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást
értesítse.
Határidı:
Felelıs:

2010. július 31.
Giesz János polgármester

- közterület burkolásának engedélyezése
Giesz János polgármester:
A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta Madari Zoltán, Horváth Tamás és
Imrefi Béla kérelmét, mely szerint az ingatlanuk elıtti közterületen saját
költségükön szeretnék elvégezni az árok mederlappal történı burkolását,
melyhez kérik a képviselı-testület hozzájárulását.
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Medgyesi József képviselı:
A Településfejlesztési Bizottság javasolja a munka elvégzését azzal, hogy az
önkormányzat részérıl kísérjék figyelemmel, hogy a kivitelezés folyamán a
szintezés megfelelı legyen és a hidak elhelyezése is szabályosan történjen. A
munka elvégzéséhez a hivatal adjon szakmai segítséget. A kérelmezıket
tájékoztatni kell arról, hogy a kivitelezés megkezdését kötelesek bejelenteni az
építési hatósághoz.
Giesz János polgármester:
A Településfejlesztési Bizottság javaslatát szavazásra bocsátotta.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
131/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Madari Zoltán,
Csákvár, Gyümölcs u. 1/B. Horváth Tamás, Csákvár, Gyümölcs u. 1/C és
Imrefi Béla Csákvár, Árpád u. 2. szám alatti lakosok kérelmének helyt adva
hozzájárul az ingatlanuk elıtti közterületen lévı árok mederlappal történı
burkolásához azzal a kikötéssel, hogy az ingatlan tulajdonosok az
esetleges közmőépítések, vagy hibaelhárítás esetén kötelesek tőrni a
terület kártalanítás és helyreállítási kötelezettség nélküli felbontását. A
kivitelezési munka megkezdését és a kivitelezés befejezését az építési
hatóságnak kötelesek bejelenteni.
A munkafolyamatot a Polgármesteri Hivatal mőszaki irodájának
munkatársai kísérjék figyelemmel.
Határidı:
Felelıs:

folyamatos
Giesz János polgármester

-Haraszti út javítására (gréderezésére) érkezett árajánlat megvitatása
(Árajánlat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Giesz János polgármester:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta a Haraszti út javítására érkezett árajánlatot. Felkérte a bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a bizottság javaslatáról.
Medgyesi József Településfejlesztési Bizottság elnöke, képviselı:
Tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Haraszti út javítására 1.650.000.- Ft
összegő árajánlat érkezett a SOSO FÖLDSZER KFT-tıl. Mintegy 1800 m 3,5 m
szélességő útról van szó: Útcsatlakozó delta kialakításával kızúzalékkal,
hengeres tömörítéssel készülne el a munka. A Településfejlesztési Bizottság
nem javasolja ennek a munkának az elkészítését, mert nincs rá az
önkormányzatnak anyagi fedezete.
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Zolnai Sándor képviselı:
Véleménye szerint kellene még árajánlatokat kérni és elképzelhetınek tartja,
hogy a jelenlegi ajánlatnál kedvezıbb ajánlatot is kapna az önkormányzat. Ez
esetben ismételten vissza kellene térni a Haraszti út javításának lehetıségére.
Mindenképpen megoldást kell találni, szükséges a javítási munka elvégzése.
Amennyiben maradna a pályázati pénzbıl, akkor esetleg ezt a munkát is el
lehetne végeztetni. Szeptemberben is hozhat még döntést ez ügyben a
képviselı-testület.
Halász Péter képviselı:
Véleménye szerint rendesen kellene elvégezni az útjavítási munkát akkor, amikor
erre az önkormányzatnak anyagi fedezete lesz. Az út nagy forgalmat bonyolít le,
fontos része a településnek.
Giesz János polgármester:
Az elhangzott vélemények alapján javasolja, hogy a Haraszti út javítására más
kivitelezıtıl is kérjenek árajánlatot és annak ismeretében hozzon döntést a
késıbbiekben a képviselı-testület a Haraszti út javításáról. Kérte a képviselıtestületet, hogy a javaslatról hozzon döntést.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta
Csákvár Nagyközség Önkormányzata
Képviselı-testületének
132/2010. (VI. 29.) számú határozata
Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
a Haraszti út javítására beérkezett árajánlatot és azt anyagi forrás
hiányában elutasítja.
Felhívja a polgármestert, hogy az útjavításra a hivatal illetékes munkatársa
kérjen más kivitelezıktıl is árajánlatot és ezeket terjessze a képviselıtestület elé.
Határidı.
Felelıs:

2010. szeptember 15.
Giesz János polgármester

Giesz János polgármester:
Kérte a jelenlévıket, hogy akinek bejelentése van tegye meg.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix csákvári lakos:
Szabó László csákvári vállalkozó elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni. a
képviselı-testület ülésén, ahol tájékoztatást szeretett volna adni arról, hogy a
Polgárırök és közmunkások segítségével 482.000 Ft értékő vasat győjtöttek
össze lomtalanítás elıtt a településünkön. A vasat a szállítást végzı vállalkozó
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leadta, az érte kapott összeget a településen
mőködı
óvodák
szépítésére, felszerelésének pótlására, egyszóval a gyermekek javára kívánta
fordítani. A pénzt a Csákvár Jövıjéért Közalapítványon keresztül kapták meg az
intézmények. Köszönetét fejezte ki a vállalkozó önzetlen segítségéért.
Faddi Péterné intézményvezetı:
Köszönetet fejezi ki az adományért a vállalkozónak. A Mese-Vár óvoda
310.500.- Ft –ot kapott. Az összeget a Szabadság téri és az Ady utcai óvodában
csúszda és egyéb játékok vásárlására, az ıszi kirándulásokra, rendezvényekre
kívánják fordítani.
Giesz János polgármester:
A településen rendben lezajlott a lomtalanítás. Tájékoztatta a Pyrbaumba utazó
képviselı-testületi tagokat az indulás idıpontjáról, a szálláshelyekrıl és a
részletes programról.
Jankyné Kıvári Csilla képviselı:
Tájékoztatta a képviselı-testületet hogy a „Floriana” Könyvtár nyári zárva
tartására augusztus 3 - augusztus-23-ig kerül sor. A könyvtár augusztus 24
(kedden) nyit. A zárva tartásról szóló tájékoztatót a Hírmondóban és a csákvári
képújságban is közzé teszik.
Zink Szmilkóné képviselı:
Tájékoztatásként elmondta, hogy a Báraczházi barlanghoz vezetı út nagyon
rossz állapotban volt, ezért a környékbeli ingatlantulajdonosok rendbe tették.
Zolnai Sándor képviselı:
Megkérdezte, hogy az Úttörı téren mikor lesz lenyírva a fő?
Dicséret és köszönet illeti a Zink Szmilkó vállalkozót és építı brigádját azért,
hogy felújították a tőzoltó torony külsı vakolatát.
Giesz János polgármester:
A füvet már kézi főnyíróval nem lehet levágni, mert nagyon nagyra nıtt a sok esı
következtében. A jövı héten a traktorra átszerelik a főkaszát és elvégzik a
munkát.
Több tárgy nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a nyilvános
ülést 17.40 órakor berekesztette.
-kmfGiesz János
polgármester

dr. Hanák Mária
jegyzı

Bakány János
Jkv. hitelesítı
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